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נשיקה מאת
טינו סגל

במוזיאון
תל אביב
לאמנות

מוזיאון תל אביב לאמנות מחפש רקדנים שישתתפו בעבודה של
טינו סגל ( ,)Tino Sehgalמהאמנים המובילים בעולם בתחום
האמנות החיה .העבודה תוצג במסגרת התערוכה דמיינו מוזיאון
(או :הגוף הזוכר) באוצרותה של רותי דירקטור ,ותהיה עבודה
ראשונה של טינו סיגל שתוצג במוזיאון בישראל.
נשיקה ,מ־ ,2002היא עבודת משך המורכבת משני אנשים
שנעים תוך כדי חיבוק ,על רצפת המוזיאון ,בהשראת נשיקות
מפורסמות מתולדות האמנות ,כמו אלו של מונק ,ברנקושי,
רודן ,קונס ואחרים.
מוזמנים להציע מועמדות זוגות רקדנים (זוגות בחיים או לאו
דווקא) מכל מגדר וזהות ,שמרגישים בנוח להתנשק .ניסיון
בריקוד עכשווי או בטכניקת רליס רצוי ,אך אינו הכרחי.
האודישן יתקיים ב־ 18באוגוסט 2022
במוזיאון תל אביב לאמנות
* חזרות יתקיימו במוזיאון 25—16 ,בנובמבר 2022
* העבודה תוצג לאורך כל התערוכה ,במשך שישה שבועות,
 17בינואר —  25בפברואר  ,2023מיום שלישי עד שבת,
בשעות הפתיחה של המוזיאון
* זוגות הרקדנים יופיעו  5—4פעמים בשבוע ,במשמרות בנות
כ־ 3שעות ביום
* המעוניינים מוזמנים לכתוב באנגלית למתאם הפרויקט כריס
שרר ( ,)Chris Schererבדוא״לkiss@tamuseum.com :
* פניות יתקבלו עד  14באוגוסט 2022

Open Call
Kiss,
Tino Sehgal
Tel Aviv
Museum
of Art

Tel Aviv Museum of Art is looking for contemporary
dancers to take part in a work by Tino Sehgal, one of
the leading international figures working in the realm
of live arts.
In Tino Sehgals’s Kiss (2002), two bodies slowly
transform through famous kisses of art history.
Interested dancers / couples (of all diversities and
orientations), who have no problem kissing, should
apply as a pair / duo. An experience in contemporary
dance / release technique is helpful, but not
a prerequisite.
The audition will be held on 18 August 2022
* Rehearsals will take place during 16—25
November 2022
* The work will be shown six weeks, from 17 January
to 25 February 2023, Tuesdays to Saturdays, during
gallery hours
* Couples should be available 4—5 times a week
(approximately 3 hours a day)
* To apply, please email the project coordinator Chris
Scherer at kiss@tamuseum.com, briefly detailing
your interest in the project, and include your C.V.
and links to online materials
* Deadline for applications: 14 August 2022

